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Informace o zpracování osobních údajů

Základní shrnutí
Společnost Float invest s.r.o. se sídlem Rokytnice 273, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou, IČO: 049 58
187 zapsaná u krajského soudu v Brně oddíl C vložka 928 09 provádí zpracování Vašich osobních
údajů. Zpracování je nezbytné pro posouzení možností vašich žádostí o úvěr a pro splnění zákonných
povinností. Tato povinnost bude spočívat zejména v provedení identifikace Vaší osoby podle právní
regulace v oblasti zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Podrobnější
informace viz níže.

I.
Totožnost a kontaktní údaje správce
Správce Vašich osobních údajů je obchodní korporace Float invest s.r.o., se sídlem Rokytnice nad
Rokytnou 273, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou, IČO: 049 58 187, zapsaná u krajského soudu v Brně
oddíl C, vložka 928 09 (dále jen správce)
Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování: Float invest s.r.o., Rokytnice nad
Rokytnou 273, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou. Adresa elektronické pošty: kirika@floatinvest.cz,
Telefonní kontakt: 603 872 774 (Po-Pá v čase 8.00-18.00 hodin)
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů

II.
Zákonný důvod zpracování osobních údajů
Zákonný důvod pro zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné
pro:
Splnění smluv mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením
takových smluv (včetně závazků z ručitelského vztahu), včetně posouzení Vaší schopnosti splácet
úvěr, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „NAŘÍZENÍ“)
Splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, ve smyslu čl.6 odst.1 písm. c) nařízení, a to
konkrétně ke splnění povinností k provedení identifikace a kontroly Vaší osoby dle zákona
č.253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“)
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III.
Účel zpracování osobních údajů
Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smluv mezi Vámi a správcem či provedení
opatření správce před uzavřením takových smluv (včetně závazků z ručitelského vztahu), včetně
posouzení Vaší schopnosti splácet úvěr, a ke splnění povinností k provedení identifikace a kontroly
Vaší osoby dle AML zákona.
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

IV.
Doba uložení osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracované za účelem plnění smluv mezi Vámi a správcem či k provedení opatření
správcem před uzavřením takových smluv (včetně závazků z ručitelského vztahu) budou správcem
zpracovány po dobu trvání účinků práv a povinností z příslušné smlouvy, a dále po dobu nutnou pro
účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu
stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
Vaše osobní údaje zpracované správcem za účelem splnění povinností k provedení identifikace a
kontroly Vaší osoby dle AML zákona budou zpracovány po dobu stanovenou AML zákonem a dále po
dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných ustanovení AML zákona a dalších obecně
závazných právních předpisů.

V.
Další příjemci osobních údajů
Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující technické, konzultační či organizační
činnost pro správce v souladu s pokyny správce (zpracovatelé osobních údajů) a osoby, od kterých
jsou získány informace nutné či vhodné k posouzení Vaší schopnosti splácet úvěr. Dalšími příjemci
Vašich osobních údajů mohou být osoby zajišťující správu či vymáhání pohledávek ze smlouvy o
úvěru, a dále případný postupník pohledávek ze smlouvy o úvěru, pokud by došlo k jejich postoupení.
Dalšími příjemci Vašich osobních dat mohou bankovní či nebankovní společnosti se kterými
spolupracujeme. Aktuální seznam naleznete na:
https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB45.LOGIN_A?p_lang=cz&p_err=8
Postup pro lustraci: Po zadání do webové adresy bude zobrazena stránky ČNB, která bude požadovat
opsání viditelného kódu do znázorněného rámečku, které následně potvrdíte tlačítkem - potvrdit.
Zobrazí se nám stránka s Hlavním Menu (po levé straně stránky) klikneme na tlačítko přímé
vyhledávání a následně se zobrazí tabulka pro lustraci registrovaných subjektů. Vyhledáme kolonku
(název subjektu) do které vyplníme společnost Float invest, následně klikneme na tlačítko- výsledky
vyhledávání. Otevře se nám tabulka s názvem společnosti ( Float invest s.r.o.) jejím sídlem
identifikačním číslem, adresou a odpovědnou osobou . Po kliknutí na modře napsanou společnost
Float invest s.r.o. se objeví nové kolonky s informací o naší společnosti kde po kliknutí na odkaz
samostatný zprostředkovatel nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru se objeví všichni
naši partneři, se kterými spolupracujeme .
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Příjemci vašich osobních údajů pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních předpisů (AML zákon)
můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají
obecně závazné právní předpisy.
Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země.

VI.
Práva subjektu údajů
Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k vašim osobním
údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezit jejich zpracování,
právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich
osobních údajů.
Pokud, by jste se domníval(a), že zpracování Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno
nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového orgánu.
Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným
požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné
jakoukoliv smlouvu uzavřít či plnit.

